
2.* Ep. ANO X N.° 54 (190) MARZO ■ ABRIL 1972

B o l e t í n

DE LA FEDERACI ON ES P AÑOLA DE ESPERANTO

3 2 ° HISPANA K O N G R ESO  DE ESPERANTO

Vigo. Monumento al Ia galionoj de Rande



BOLETIN DE LA FEDERACION 
ESPAÑOLA DJJSPERANTO

Director:
Domingo Martinez Benavente 

Redacción y  A dm inistración:
Inés Gastón

Paseo Marina Moreno, 35, 4.°, dcha.
_____  ZARAGOZA

ADRESOJ ~
Hispana Esperanto-Federado: 

Prezidanto:
S-ro Angel F igueroa Auque 
Str. Víctor de la Serna, 19, 7.* 

MADRID-16
Generala korespondado: 

Sekretario:
S-ro Manuel Figuerola Palomo 
Str. Víctor de la Serna, 19, 7.° 

MADRID-ló
M onsendoj:

Kasisto:
S-ro Gerardo Flores Martín 
Str. Presidente Carmona, 2

MADRID^-’
Cekkonto: N.° 8362-271 
Banko Español de Crédito 
Str. Diego de León, 54

MADRID-6
Libroservo:
Hispana Esperanto-Federado
str. Rodríguez San Pedro, 13, 3.° desp, 7

MADRID-8
Sendaĵoj pri statistiko kaj 
informado al:

S-ro Salvador Aragay 
Str. Bassegoda, 40, 3.°, I.*

BARCELONA-14
Eldona-Fako:
F-ino Inés Gastón 
P.0 Marina Moreno, 35, 4.°, dcha. 

Cekkonto: N.0 17917, Banco Bilbao 
Coso, 31 ZARAGOZA

Jarkotizo por eksterlando: 120 ptojn.
La enhavo de la artikoloj ĉi tie pu 

blikigitaj ne reprezentas la oficialan 
opinion de H.E.F., escepte en okazo 
de oficiala komuniko; ĝi ankaŭ ne 
reprezentas la opinion de la Redak
toro; do, pri la artikoloj responde
cas la aŭtoroj mem.

DONATIVOS PARA BOLETIN - 1972

S u m a  a n t e r i o r  ....................... 1.609 ptas.
Rafael Blanes (Alcoy) ........................ 103 »
F. Pérez Callejón (Suiza) ................  50 »

T o t a l  ........................................  1.762 »

de S ecre ta ria

DONANTES DEL FONDO DE ADQUI
SICION LOCAL EN PROPIEDAD

(F.A.L.P.)
S u m a  anterior ... 78.100 ptas. 

Grupo Esperantista de Ali
cante ................................. 3.000 ”

Miguel Alvarez Vidota ... 500 ”
Angel Enriquez de Sala

manca .................................  1.000 ”
Conrado Berghanel .........  1.000 *
Manuel Alvarez Mudarra . 500 ”
Salvador Oliván Hernando 1.000 ”
Manuel Casanoves Casais . 500 "

Total .....................  85.600 ”
Madrid, 4 de marzo de 1972.

M anuel Figuerola Palom o  
Secretario de la Federación

Española de Esperanto

deziras  korespondi

ITALUJO. — Palermo (Sicilia), Pen
sionato Universitario "Santi Romano”, 
stanza 459, S-ro Biagio Trapani deziras 
hispana korespondanto kaj laŭeble re
ciproka gastigado.

FINLANDO. — H elsinki 25, Box 144, 
S-ro Ake Svensson, 45 jara svedano 
deziras korespondi kun moderna juna 
hispanino. Respondoj kun foto.

HUNGARUJO. — Budapest VXI Ar- 
pádfóld, Fürge u. 31, S-roj Berza,
J. Ferenc kaj Zoltán, 26 kaj 22 jaraĝaj 
respektive, deziras korespondi kun 
hispanaj esperantisti in joj. Ili kores
pondas pri diversaj tem oj.

HUNGARUJO. — Nagybajos, Sport 
ut 23, (Gyór), Suzana Huszán 15 jara
ĝa, deziras korespondi kun hispanaj 
esperantistini joj.

GERMANUJO D. R. — 724 Grimma, 
Paul-Gerhardt-str. 21, S-ro Ernerst 
Kind, pensiulo, deziras korespondi kun 
hispanaj esperantist(in)oj.

LETERVESPERO
"Progreso Esperanto-Rondo” aran

ĝos letervesperon, la 25-an de majo, 
okaze de la 15-jara datreveno de sia 
fondiĝo. Salutleterojn, kaj bildkartojn  
sendu am ase al suba adreso:

PROGESO ESPERANTO - RONDO, 
Barátság u. 2, Vasmü Klub, DUNAUJ- 
VAROS Flungarujo.

Anoncetojn pri korespondado ni pu
blikigos nur kiam la adresoj estos 
tajpe aŭ preslitere skribitaj.
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NI H O N O R U  U N

P E D R O  D E  IC A Z A  Y G A N G O IT I

La 27-an de januaro subite m ortis nia altŝatata samideano, Lia Ekscelenca 
Mosto S-ro Pedro de Icaza y Gangoiti, Markizo de Casa Icaza kaj Vic-grafo de 
Moreaga de Icaza.

Estis tiel profunda m ia bedaŭro kiam m i ekkonis tiun m alĝojigan sciigon, 
ke mi preskaŭ ne sukcesis esprim i mian senton pere de vortoj. Tial, mi nun 
deziras dediĉi kelkajn liniojn om age al nia altmerita foipasinto, k ies esperan
tista vivo estis daŭra sindediĉo al nia nobla idealo.

De kiam li esperantistigis en la jaro 1920®, li estis firm a kolono de la  Espe
ranto-movado en Bilbao, tiel sam e kiam li okupis estrarajn postenojn, kiel 
kiam li estis sim pla m em bro de la Grupo.

Tre helpema kaj sim patia persono kun m irinda m odesteco, certe ne tre ofta  
ĉe altranguloj, li ĉiam  helpis niajn klopodojn en Bilbao por la okazigo de niaj 
Naciaj Kongresoj, jam  ekde la unua, en 1924 kiam la tiama hispana Reĝo Al
fonso la X IIIa, okupis la Honoran Prezidantecon kaj Patronecon de tiu  Kon
greso, dank’ al liaj klopodoj kaj demarŝoj.

Okaze de niaj m alfacilaĵoj kaj kontraŭaĵoj rilate la akiron de la sidejo de 
la Grupo Esperantista de Bilbao, li tre energie, fervore kaj aktive batalis por 
efektivigi nian deziron. Akompanate de nia altmerita —ankaŭ m ortinta— sa
mideano, Félix Jausoro Gutiérrez, kaj de la subskribinto mem, li efektivigis 
kelkajn vojaĝojn al Burgos por kontraŭstari, repuŝi kaj bari la obstaklojn kaj 
rezonadojn de niaj kontraŭuloj. Kiel dirite, dank’ al liaj klopodoj kaj demar
ŝoj, ni havas nun la okazon ĝui la iom am pleksan sidejon kun ĉiutaga kunsi
dado.

Li estis vera kavaliro en ĉiuj aspektoj de sia vivo, liaj afableco kaj m odesteco 
estis vere rimarkindaj, tute ne oftaj ĉe tiaj gravaj personoj. La subskribinto ĝuis 
la honoron de lia persona amikeco, kaj ĉiuj geesperantistoj en Bilbao iam ajn 
povis ĝui lian sim plecon, modestecon, dem okratecon kaj simpation.

Al lia inda vidvino, nun funebranta, la Markizino de Casa Icaza, ni espri
m as nian plej elkoran kondolencon, ne nur de la esperantistoj de Bilbao, sed 
de ĉiuj hispanaj gesam ideanoj, kiuj havis okazon interkonatigi kun li.

Ankaŭ al lia frato, S-ro Francisco de Icaza y Gangoiti, esperantisto de an
taŭ multaj jaroj (kiel lia frato de 1920), kaj nun loĝanta kiel sim pla Kartuziano 
en la Kartuzio de Jerez de la Frontera (Cádiz), ni esprim as nian plej sinceran  
kondolencon.

Grupo Esperantista de Bilbao  

L u is  d e  O tao la  F aón
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K U N  P E D R O  D E  IC A Z A  Y  G A N G O IT I ■t
Granda perdo por esperantismo. En la unua bulteno de ĉi tiu jaro ne pta  

estis eble dediĉi al li indan rememoron. Mi esperas ke la dankem eco de la 
Grupo Esperantista de Bilbao pagos tiun ŝuldon al sia Honora Prezidanto.

Lin mi ekkonis tra la unua enskribo, kiun mi faris por la Komerca Univer
sitato de Deusto (nuntem pe Bilbao), kiam li estis ĵus iĝinta abituriento.

En la Universitato li atingis seriozan preparon por la vivo.
Mi m em  povus skribi libron pri li, ĉar lia kaj m ia vivoj estis dum longaj 
jaroj kunigitaj por studo, vojaĝado kaj bonfara agado.

Mi volas citi ĉi tie nur ekskurson  kiun ni ambaŭ faris tra Eŭropo post la  
unua Granda Mondmilito, pri kiu m i publikigis verketon, "Recuerdos de viaje” 
(Rememoroj pri vojaĝo), kiun m i dediĉis al li per tutkoraj vortoj.

El tiu verketo, kiu aperis antaŭ p li ol duonjarcento, estas precipe m em o
rinda la fakto ke m i estis la unua hispano kiu rajtis eniri en Cefioslovakujon, 
apenaŭ naskiĝintan kiel nova nacio. La ambasadoro en Madrid estis fama es
perantisto, S-ro Kuhln, kies paroladojn mi kelkfoje tradukis por la publiko. 
Afable li donis al mi la vizon por sia patrujo.

Francujo, Italujo, Germanujo... ĉie la naturo ridas ornam ita per ĉarmaj 
kreskaĵoj, arboj kaj floroj; altaj m ontoj m ultfoje kovrataj per eterna neĝo; 
ĉie paco, laboro en la kamparoj, kie antaŭ nelonge tondris la  kanonoj kaj oka
zis la plej terura m ilito, kiun ĝis tiam  konis la homaro. Sed la  urboj ŝajnas 
skeletoj de tiuj kiujn ni konis antaŭ la m ilito.

En Munfieno ni disiĝis kaj prom esis denove renkonti nin en Dresdeno post 
ok tagoj, dim anĉon... je la dekunua m atene... sub la granda horloĝo en la sta
cidomo.

Kaj mi vojaĝis tra Vieno ĝis la nova ĉeĥoslovaka landlimo. Kiam m i al
proksim iĝis, miaj kunvojaĝantoj dubis pri m ia cerba sano, ĉar neniu kredis 
eble ke oni perm esus mian eniron en la  nova lando; sed mi nur trovis afablajn  
doganistojn, kiuj respektis la  hispanan pasporton. Kaj mi revivis kotplenajn  
tagojn apud parto de miaj am ikoj... ĉar aliaj estis viktim oj de I' pasinta ka
tastrofo en  kiu pereis milionoj da hom oj.

Kvazaŭ minutoj forpasis la tagoj, revo kiu daŭros ĝis la fino de m ia vivo.
Sabate m i troviĝis denove en landlim o antaŭ Germanujo. Sed nun la doga

nisto m alperm esis mian eliron el la lando.
—Mia vizo valoras por unu jaro.
—Jes, sed nur por eniri en Germanujon, kaj vi jam  eniris kaj eliris.
—Kion m i devas fari?
—Revoj aĝi al Prago kaj tie demandi novan permeson.
—Neeble, m i alvenos en Prago post seshora vojaĝo... morgaŭ, ĉar dimanĉo, 

m i nenion povos aranĝi kaj lundon estos jam tro malfrue, ĉar m i devas ren
konti denove m ian am ikon morgaŭ m atene en Dresdeno.

—Neeble!
Mi alproksim iĝis al germana doganisto kaj klarigis mian gravan problemon. 

Li hom e  komprenis min kaj diris: "Iru al tiu vilaĝo kaj parolu kun la vila- 
ĝestro ...”

—Cu tiu  vilaĝo estas en Ĉeĥoslovakoj o  aŭ en Germanujo?
—En Germanujo!
Triumfe m i sekvis la konsilon de la germ ana doganisto kaj... dimanĉon 

matene, je  la  dekunua horo, m i ĉirkaŭbrakis Petron antaŭ la  stacidom o en  
Dresdeno.

Ni vojaĝis al Berlino. Tie li volis flugi en aeroplano. Mi ne, sed m i certigis 
al li, "se vi flugos, m i ankaŭ flugos. Se vi mortus, m i preferas m orti kun vi, 
kaj ne postvivi por rakonti al viaj amataj gepatroj pri via m alfeliĉo.

Ni subskribis nian testam enton (tiam a kondiĉo por ricevi la  permeson); 
sed apenaŭ ni intencis ekflugi, francaj oficiroj aperis por m alperm esi nian
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aeran ekskurson. Ni tamen diris ke ni estas hispanoj. Ili ridetis kaj aldonis: 
"bon voyage" (bonan vojaĝon). Baldaŭ Berlino etendiĝis sub niaj piedoj kaj 
ni rigardis Ia urbegon en sunradia tago. N i flugis duonhoron kaj revenis sur 
Ia teron post feliĉa revado.

Centojn da anekdotoj m i povus rakonti pri nia longjara amikeco.

Nun mi pensas ke Petro flugis al Cielo apud siajn gepatrojn. Kelkajn tagojn  
antaŭ lia  m orto mi ricevis liniojn kore verkitajn de li. N i ambaŭ estis dumvi
vaj patronoj por Terkultura Vizkaja Fondiĝo de lia sam nom a patro, kies kul
tura kaj bonfara agado (Komerca Universitato, Hospitalo por kripligitaj gein
fanoj k.c. m eritis nobelan titolon (Markizo de "Casa Icaza”). Kaj nia sami
deano Petro heredis la titolon kaj la m oralajn virtojn de sia patro. Kaj lia 
nom o restos en Esperantujo kiel unu el plej amindaj amikoj kaj sincera hel
pinto de nia sankta idealo.

F e lik so  D iez M a teo

N ekrologoj

JO AQU IN  HUTESA COSTAJUSSA
La 11-an de februaro 1972, m ortis en Sabadelo nia sam ideano S-ro Joaquín 

H utessá Costajussá, estinta Prezidanto de la iama societo “Aplech Esperanta 
Grupo”, kiam li aĝis 84 jarojn.

Li estis tre erudicia homo, kiu distingiĝis en diversaj kulturaj kampoj. Kiel 
publicisto, dum m ultaj jaroj li kunlaboris per kompetentaj recenzoj, precipe 
rilataj al pentro kaj skulp-artoj, en la loka ĵurnalo "Sabadello Krome li verkis 
alitem ajn artikolojn kaj eĉ kelkajn librojn.

Esperantisto daŭre fidela, li ĉeestis, kiel H.E.F.-ano, plurajn Hispanajn Kon
gresojn de Esperanto, inter ili, tiun okazintan en Alicante pasintjare.

Pacan ripozon al li!
Por lia fam ilio kaj por la Centro de Esperanto "Sabadell”, nian plej since

ran kondolencon.

MIGUEL TARRAGO
En Almatret (Lérida), forpasis nia sam ideano kaj amiko S-ro Miguel Tarragó. 
Fervora esperantisto, konstanta membro de Hispana Esperanto-Federacio, 

nia forpasinta sam ideano m ulte laboris por disvastigi la Internacian Lingvon 
kaj ties Internan Ideon.

Pacan ripozon al li!
Por lia fam ilio nian plej sinceran kondolencon.

MERCEDES SARACHAGA
Ankaŭ mortis en Neguri (Vizcaya), la 2-an de februaro 1972a, la kara patrino 

de la nuna Vic-prezidanto de la Grupo Esperantista de Bilbao, virta kaj bon
farema Sinjorino D.a Mercedes Sarachaga, pro kies forpaso ni kondolencas kaj 
esprimas al ŝia edzo kaj tuta familio, ĉefe al ŝia filo, nia altestim ata amiko 
kaj samideano Inĝ. Luis M.a de Barandiarán y Sarachaga, nian elkoran kaj fi
delan kunsenton kaj kunestadon pro tiu ege grava perdo en la kara familio.

L. de O.
A
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Ni ne povas paroli pri Vigo kaj ne 
m encii la valon, ĝian enfluejon de 
trankvila akvo, kiu plej o fte pli estas 
kvazaŭ spegulo ol maro, kaj la insulon: 
San Simón, insulo de Mendifio la tro
badoro kaj lia bela amikino.

En la marbordo, super la maro, sta
ras la urbo: Vigo industria kaj mara, 
unu el la ĉefaj de la lando pro sia eko
nomia graveco, dank’ al sia grandioza 
haveno, kiu nombras inter la plej gra
vaj el la mondo. Kaj, de la montaraj 
pinaroj ĝis la maro, ĉirkaŭante la ur
bon, la kampodomoj elstaras sur la  
mildaj deklivoj tra la  valo. Se Vigo 
estus greka “polis" de la Antikva epoko, 
ni dirus ke ĝi estis fondita de poeto.

Vigo ĉefe pligrandiĝis dum la XVa 
kaj XVIf jarcentoj, kaj de tiam  ĝi 
kreskis kaj gravigis pli kaj p li... Nun
tempe Vigo estas moderna urbo en kiu 
superregas la estonto sur la  pasinto; 
la pligrandiĝo de la  urbo estis tiel ra
pida kaj tiel konstanta, ke oni ne scias 
kion pli admiri, ĉu  la  m alnovan parton 
de la urbo kun mallarĝaj stratoj, s u 
bitaj domoj de la X V IIIa jarcento kun 
grandaj ŝildoj sur la muroj, malgran
daj vendejoj... aŭ la  novajn kvartalojn  
kun larĝaj stratoj kaj avenuoj en kiuj 
elstaras m odem aj konstruaĵoj.

La antikva kvartalo "El Berbés” gra
cia kaj tipe mara havas specialan difi
nitan karakteron, pro kio ĝi estis de

klarita "Conjunto Histórico-Artístico" 
(Grupo Historia-Arta). G i estas kvartalo 
de fiŝkaptistoj, en ĝi okazas la  fiŝko- 
mercado. Estas ja  interesa la vizito al 
fiŝkaptada haveno kie oni povas admiri 
la grandan riĉaĵon, kiu el la m aro al
venas al Vigo en centoj da barkoj.

La valo ne plu m eritas la nomon: 
Fragoso =  malebena, kruda, bruega; 
fabrikoj, malgrandaj bienoj, kampodo
m oj, Landregionoj... kaj la gracio de 
malgranda vito apud la konstruaĵoj de 
granda ceramika industrio kie laboras 
centoj da m etiistoj.

Meze de la urbo, "El Castro", m onto  
kiu estis fortikaĵo, kaj nun, ĝi estas  
belega parko; eksterordinara belvedero 
super la enfluejo kaj la valo, super la 
“Marrazo" kaj ĝiaj vilaoj, vide al la  
montoj kiuj ĉirkaŭas la Fragoso-n. 
Ampleksaj prom enejoj, ĝardenoj, alta
noj, m onum ento dediĉita al la  troba
doro Martin Codax, kaj alia m em ore 
al la galeraro de la Plata, kaj restaĵoj 
de la fortikaĵo. Ne m ultaj belvederoj 
ekzistas en la m ondo kiel tiu  de Castro, 
de kiuj estas eble admiri tiom  da ver
da tero, malhelaj pinaroj, lumoj kiuj 
trembi las sur la maro, kaj tiom  da ma
ro. Kaj, dum ni rigardadas la malprok
simajn "Cies" kaŝitajn en la marnebu
lo aŭ siluetajn en la  horizonto ĉar blo
vas la  kristaleca marvento, iu kamelio 
povas disiĝi de sia branĉo kaj fali an
taŭ la piedojn de la vizitanto.
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Sinsekvaj plaĝoj sur la  maldekstra 
bordo de la enfluejo invitas la vizitan
tojn al plej agrabla restado.

De antaŭ j aroj, Vigo estas eldona 
centro de libroj en galega lingvo. Cen
toj da volumoj de “Galaxia” kom pilis 
la tutan nuntempan galegan literatu
ran verkaron.

Dum somero okazas Universitataj 
kursoj por eksterlandanoj organizitaj 
de la Fakultato pri Filozofio kaj Bele
tristiko de la Universitato de Santiago. 
Kursoj pri lingvoj kaj literaturoj his
pana kaj galega, pri arto kaj historio  
kaj pri la hispana kulturo kompletigas 
la kurson.

La industrio en Vigo m eritas specia
lan atenton: fabrikoj de ceramiko,
aŭtom obiloj... ŝipkonstruejoj en kiuj 
oni konstruas plej m odernajn fiŝkapto- 
ŝipojn, ne nur por Hispanujo, sed por 
Hispan-amerikaj landoj. Sed la  tradicia 
industrio de Vigo estas la  konservaja  
industrio, la plej grava de Hispanujo. 
Vigo estas bazo de fiŝkapta ŝiparo, por 
kiu ne havas sekretojn la retmergejoj 
de Terranova —la gado— nek la Gran 
Sol —la merluĉo— kaj la retmergejoj 
aŭstraliaj kie la galegoj estis pioniroj.

Oni nom as Vigon "industria ĉefurbo  
de Galegujo", kaj la Viganoj estas pra
tipoj de laboremaj galegoj, de afableco  
kaj de simpatio.

Inés Gastón

RAPORTO PRI LA AGADO DE HISPANA TURISMA ESPERANTO-SEKCIO DUM 1971
Denove mi devas raporti pri la agado de H.T.E.S., ĉifoje pri la agado 

dum 1971. Dum ĝi la esperantista aktiveco de la sekcio daŭrigis sian konstantan  
laboron laŭ la plano programita en la pasinta Generala Kunveno.

Ankaŭ ĉijare la elspezoj buĝeti taj estis kovritaj kvankam niaj financaj ri
medoj estas m odestaj. Do, nia laboro bone povas daŭri en sama nivelo kaj 
laŭ sam a ritmo.

Dum la jaro ni organizis ekskurson al la “Peña San Martin" por efektivigi 
la renkontiĝon kun niaj francaj samideanaj geam ikoj. Ankaŭ ni organizis kaj 
efektivigis komunan flugvojaĝon al Londono, okaze de la 56a Universala Kon
greso de Esperanto, kun vizito al Parizo, kie ni ankaŭ kontaktiĝis kun tieaj 
geesperantistoj. Pri la sukceso de ambaŭ aranĝoj vi estis informitaj pere de 
la raportoj en BOLETIN; kaj, m i ripetos kiel pasintjare: per ĝia efektivigo  
ni kontentige plenum is nian celon.

Ni ricevis vizitojn de esperantistoj el Danlando, Francujo, Svisujo, Japanujo, 
Usono, Germanujo kaj Nederlando, kaj la sekcio havigis informojn pri feriaj 
lokoj en Hispanujo kaj vojaĝplanojn al esperantistoj el plej diversaj landoj, 
kiuj laŭdire, intencis ferii en nia lando.

N ia kunlaboro en la organizado de ekskursoj kun la Delegacio en Zaragoza, 
de firm o MELIA, faciligas nian laboron tiurilate kaj estas garantio de sukceso 
en la efektivigo.

La estraro de H.T.E.S. daŭrigas siajn kontaktojn kun la M inisterio kaj es
peras plenum i la taskon por kio la Sekcio estis kreita.

Zaragoza la 31-an de decem bro 1971.
La Sekretariino,

M.a Pilar Sancho  R ebullida
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L I T E R A T U R A  K O N K U R S O  D E  

« F U N D A C I O N  E S P E R A N T O »  - 1 9 7 1

M ig u e l M  ir  a oe  D ie $

K iel anoncite, s-ro M iguel M iravé Diez, m em b ro  de «Frateco» en Zaragoza, 
okup is la unuan  lokon  in ter la g a jn in to j en  la litera tura  konkurso , k iu n  orga
nizis la «Fundación ESPERAN TO » laŭ decido  de ties kunsido  okazin ta  la 23-an 
de januaro  de la pasin ta  jaro.

P ri la tem o  d e  la konkurso , traduko  al E speran to  de la unua  ĉapitro  de la 
verko  «Los Pueblos» de la fam a  aŭtoro  Azorín (José M artin  R u iz), s-ro M iguel 
M iravé fa ris  tre  a ten tindan  laboron, ju s te  p rem iitan  de la juĝ in to j.

N i pub lik igas ĉi-sube lian version  ka j gratulas lin pro  lia sukceso, des pti, 
ke li estas rela tive nova esperantisto  ka j konkuris ku n  tiel kom peten ta j' sam i
deanoj kiel s-roj Salvador G um a ka j V icente H ernandez Llusera, k iu j sam e  
prezen tis valorajn kontribuaĵo jn .

L A  F E S T O

Don Joaquín haltas m omenton ĉe la sojlo; unu servisto akompanas lin.
—Kiel vi fartas, don Joaquín? —diras al li doña Juana.
—Kiel vi statas, don Joaquín? —demandas al li don Antonio. —N i sciis, ke 

vi alvenis ĉi-matene al la vilaĝo, sed ni ne povis imagi, ke jam  ĉi-vespere vi 
vizitus nin!

—Kaj vi ĉiuj? Kiel vi fartas? Nu, vere jam  de longe ni ne vidis unu la 
aliajn. Kaj nun ni ne vidas nin ankoraŭ. Pli ĝuste, estas mi, kiu ne povas vidi 
vin. —diras don Joaquín.

Doña Juana proksim igis fotelon.
—Sidiĝu ĉi tie, don Joaquín.
Don Antonio prenas la m anon de don Joaquín kaj lin gvidas ĝis la  fotelo. 

Don Joaquín sidiĝas zorge, lante. La pordo estas plene aperta; vidiĝas la  pura, 
larĝa vestib lo pavim ita per blankaj kaj nigraj kaheloj; sur la strato cirkulas 
rumora svarmo da homoj.

—Cu vi loĝas en via domo, don Joaquín? —demandas doña Juana.
—Ne, m i gastas ĉe mia fratino —respondas don Joaquín. —Mia dom o certe 

sim ilas senordan korton; eble ĉiuj mebloj pleniĝis per blatoj, araneoj kaj polvo. 
De antaŭ dudek jaroj oni ne m alferm as ĝin... de kiam m i forvojaĝis. Virginia 
skribas al m i en  siaj leteroj, ke ŝi purigas ĝin du tri fojojn  ĉiujare; sed mi 
ne kredas tion... Krome mi ne volas eniri tien; mi povas vidi nenion, kaj min  
tre m alĝojigus palpi, por ilin rekoni, la meblojn, kiujn m i rigardis en mia 
junaĝo.

—Tiel do —diras don Antonio— ĉijare vi mem oris pri la vilaĝo kaj volis 
veni vidi la feston.

—Jes —respondas don Joaquín. —Mi volis veni ĉijare. Mi diris en mi: "Car 
eble mi ne havos alian okazon, mi profitu ĉi tiun, ĉar ĝi povas esti la lasta”. 
Kaj m i venis vidi, alidire, venis senti la vilaĝon kaj saluti la  bonajn amikojn, 
kiaj vi estas.

Aŭdiĝas m alproksima, brua, gaja tintado de sonoriloj; eksplodas raketoj en 
la aero; la  ĉielo fariĝas iom  post iom  pale blua.

Doña Juana subite stariĝas.
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—Sed vi, don Joaquín, ĉu vi rekonus Lola-n, Clara-n kaj Conchita-n, kiu 
lasta havis vin kiel baptopatron en Madrido?

Doña Juana proksim iĝas al Ia ŝtupara ŝakto kaj krie vokas:
—Clara, Lola, Concha! Malsuprenvenu, don Joaquín estas ĉi tie!
—Sendube ili staras en  la balkono —diras don Antonio.
Kaj Ii eliras sur la straton kaj ekkrias rigardante supren:
—Malsuprenvenu, don Joaquín estas ĉi tie!
Aŭdiĝas tra la plafono hasta bruetado de kalkanumoj malpezaj kaj pintaj; 

poste, sur la ŝtuparo, susuro de jupoj, voĉoj, senbridaj ridoj. Kaj subite, kiel 
m agia aperaĵo, la tri staras ĉe la pordo rekte, serioze, rigardante al don Joaquín 
per siaj grandaj okuloj bluaj, grizaj, nigraj.

—Cu vi ne konas don Joaquín? —demandas al ili don Antonio.
La tri silentas.
—Clara, ĉu vi ne memoras, ke kiam vi estis infaneto, li kutim e kunprenis 

vin al la ĝardeno?
—Ne —ridetante diras don Joaquín. —Certe ŝi ne memoras. Tio okazis an

taŭ m ulte da jaroj.
—Vi, Lola, sendube memoras —diras don Antonio. —Vi havis du jarojn, 

kiam li foriris.
—Mi ja m em oras pri ŝi —diras don Joaquín. —Lola havis bluajn okulojn, 

ĉu ne vere?
Lola iom ete ruĝiĝas.
—Jes, don Joaquín, ŝiaj okuloj estas bluaj —asertas doña Juana.
—Kaj Conchita? —demandas don Joaquín. —Cu ankaŭ ŝi troviĝas ĉi tie?
—Jes, antaŭ vi, —respondas don Antonio.
—Conchita —diras don Joaquín. —Mi tenis vin ĉe la baptujo, antaŭ dek 

kvin jaroj.
—Jes, don Joaquín —respondas Conchita. —Mi scias, ke vi estas m ia bap

topatro.
— Ŝ i ofte demandas al mi pri vi —diras doña Juana.
—Mi ne povas vidi vin, Conchita —diras don Joaquín. —Kia vi estas? Kia 

estas Conchita?
—Alta kaj m aldika —respondas doña Juana.
—Kaj ŝiaj haroj?
—Blondaj kaj longaj.
La vangoj de Conchita ekbrulas en intensan karminon.
—Kaj la okuloj? Kiun koloron ili havas?
—La okuloj estas duongrizaj, duonverdaj; foje ili ŝajnas grizaj, foje verdaj.
—Kaj la buŝo?
—Malgranda, kun lipoj ruĝaj.
—Conchita —ekkrias don Joaquín —vi estas bela knabino, kaj m i konten

tas, ĉar mi tenis vin en miaj brakoj, kiam vi aĝis ok tagojn... Kaj ankaŭ vi, 
Lola kaj Clara, estas belaj... sed mi ne povas vidi vin.

Servistino eniras portante en la manoj larĝan pleton plenan de floroj.
—Jen la floroj —diras Lola.
—Cu oni alportis florojn? —demandas don Joaquín.
—Jes, la floroj, kiujn ni alĵetos al la Virgulino, kiam ŝi pasos —respondas 

Clara.
—Pri kiuj floroj tem as? —denove demandas don Joaquín.
—Rozoj, diantoj, jasm enoj... —respondas Lola.
—Palpu ilin, don Joaquín —diras Conchita, m etante antaŭ lin  la  pleton.
—Conchita —diras don Joaquín etendante siajn blankajn, subtilajn manojn  

kaj zorge tusetante la rozojn, la diantojn kaj la jasm enojn. —Conchita, vi faris 
kion plej povus deziri por sia konsolo m aljuna poeto, kiu amas la  florojn kaj 
ne povas ilin vidi...

Daŭras m alproksim e la gaja kaj senbrida svingado de la sonoriloj; eksplo
das raketoj; aŭdigas muziko; la diafana ĉielo obskurigis, kaj palpebrum as la 
unuaj steloj.

Don Antonio subite stariĝas kaj krias:
—Rafael! Rafael!
Rafael proksim iĝas kaj eniras en la vestiblon. Li estas kampulo, la submas

tro de don Antonio en La Umbria.
—Rafael —dem andas don Antonio. —Cu vi foriros al La Umbria jam  ĉi- 

nokte, post la procesio, aŭ morgaŭ matene?

—  9 —



—Ni deziras vidi ĉi-nokte la fajroradojn —respondas Rafael. —Ni foriros 
morgaŭ.

—Atentu —rimarkigas don Antonio —ĉi tiun sem ajnon oni devas plugi ĉiujn 
kampojn de La Herrada... oni enpuŝu bone la sokon en ĉiujn angulojn. Kaj oni 
devas ankaŭ rikolti la m igdalojn ankoraŭ ne plukitajn.

—Ĉi tiu Rafael —demandas don Joaquín —certe estas la filo de onklo Ra
fael, via antaŭa submastro, ĉu ne?

—Jes, li estas lia filo —respondas don Antonio.
—Rafael —diras don Joaquín. —Cu vi memoras pri mi? Vi ne m em oras pri 

don Joaquín, ĉu ne vere?
—Ne, sinjoro —respondas Rafael, konfuzite kaj gratante al si la kapon.
—Vi estis apenaŭ knabo, kiam mi vizitadis La Umbrian... Diru, ĉu staras 

ankoraŭ antaŭ la domo la grandaj ulmoj? Cu ili aspektas bele? Cu ili estas 
verdaj?

—Jes, ili ekzistas ankoraŭ —respondas don Antonio.
—Kaj troviĝas en ili multaj cikadoj? Cikadoj, kiuj tre ĉirpas?
—Ili forte ĉirpas, ja! —ekkrias Rafael. —La tutan tagon ili ĉirpas. La buboj 

ĵetas ŝtonojn al ili, por ke ili silentiĝu; sed m i diras al la infanoj, ke ili lasu  
la cikadojn, ĉar la vintro alvenos, kaj tiuj m ortos.

—Efektive —respondas don Joaquín. —La vintro alvenos, kaj la cikadoj 
m ortos...

Kaj li pensas: "Ni, la poetoj, sim ilas al la cikadoj; kiam la plagoj kaj Ĉa
grenoj de la vivo perm esas al ni, tiam  ni kantas, kantas senĉese; poste venas 
la vintro, tio estas, la m aljuneco, kaj ni m ortas forgesitaj kaj senhelpaj.”

Resonas la eksplodoj de la raketoj; la procesio proksimiĝas. Kelkaj nanoj 
pasas dancante; la ŝalm o fajfas; ti, tiri, ti; la tamburo tondras: tan, taran, tan.

N O V U L O

FUNDACION ESPERANTO
Seguramente todos recordáis el articulo en el que D. Miguel Sancho Iz

quierdo daba cuenta de que había sido constituida en Zaragoza, por la Fede
ración Española de Esperanto, la Fundación "Esperanto", con carácter bené- 
fico-docente, y el m otivo que nos había impulsado a ello.

Puede que alguno hayais pensado que la realidad no responde a lo que se  
indicaba, pero ocurre que hasta ahora, la realidad ha respondido solo, a la 
aportación inicial con la que se constituyó la Fundación, y a la donación que 
responde al prem io "Sancho Rebullida”, ya que el legado hecho en su testa
mento por los esposos Pedro Casanovas y Elisa Ferrándiz, ahora es cuando ha 
entrado en la fase final, la liquidación de dicho testam ento. Esperam os que 
antes de finalizar el año pueda otorgarse algún prem io con el nombre "Casa- 
no vas-Fer r ándiz ”.

Hoy tengo la satisfacción de comunicaros que la Fundación "Esperanto” 
tiene su m edalla conmemorativa; regalada por D. Miguel Sender Brota, quien 
se ocupa a su vez de dar cum plimiento a los deseos de los esposos Casanovas- 
Ferr ándiz.

He aquí el anverso y reverso de la medalla:
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Fervojis ta  Sekcio Se M. E. F.

H. E. F. A.

LUGANO, LA URBO DE LA 24* I.F.E.F.-KONGRESO,
VALORAS VIAN VIZITON

Lugano (277 m .) estas la plej granda urbo de la respubliko Tiĉino. Hodiaŭ 
ĝi havas 22.000 loĝantojn. Ekzistas fortoj, kaj ankaŭ certa neceseco, kiuj celas 
enkonduki la ĉirkaŭajn lokojn kaj tiamaniere formi "Grand-Luganon" kun 
35.000 loĝantoj. Tiuj lokoj fakte jam  hodiaŭ tiel forte ligiĝis al la centro de 
Lugano, geografie, ekonom ie kaj politike, ke fremdulo ne rimarkas la diversajn 
memstarajn komunumojn.

Pri la deveno de la urbo fakte malmulte estas konata. Tamen ĝi sendube 
estas tre malnova, ĉar oni scias, ke la urbo jam  estis garnizono de la roma 
imperio. En la 12-a kaj 13-a jarcentoj la urboj Como kaj Milano interbatalis 
por posedi la lokon. En 1512-a ĝi falis sub la suverenecon de la svisaj pra-kan- 
tonoj Uri, Schwyz kaj Unterwalden. Tiuj reĝintoj provokis per sia terura 
ekspluatado kaj subpremo plurajn ribelojn. Nur en 1798 Lugano akiris plenan 
sendependecon kaj civitajn rajtojn.

Lugano estas konata kiel unu el la plej belaj svisaj urboj. Bele ĝi aspektas, 
kuŝanta en golfo de samnoma lago. La im preso estas tiu de itala urbo kun 
tre vigla internacia trafiko. La belaj lagobordoj, meze de abunda subtropika 
vegetaĵo kun siaj apartaj belecoj kaj arboriĉeco, en la fono la altaj m ontoj, 
kaŭzis ke Lugano hodiaŭ estas unu el la plej konataj lokoj de internacia tu
rismo. La milda klim ato, la preskaŭ ĉiam klara ĉielo, la tuta atm osfero de 
vivoplena kaj vivoĝoja urbo donas al Lugano tute apartan stilon.

Artamikoj sam e kiel naturamikoj trovos sian plezuron en Lugano. Vizitin- 
daĵoj abundas. Pinakoteko Villa Favorita enhavas multe-valorajn artotrezorojn  
de la itala, flandra-nederlanda, hispana, franca kaj germana artskoloj de la 
mezepoko ĝis la 18-a jarcento. Ankaŭ la "Muzeo Civico” (Villa Ĉiam) en la urba 
ĝardeno meritas atenton pro siaj pentraĵoj de Tintoretto, tiĉinaj artistoj kaj 
lombardiaj m ajstroj. Tipe por Lugano estas la malnova urbo kun siaj malaltaj 
arkadejoj; vizitinda la urbodomo, konstruita en 1844-a kaj ornam ita per mo
dernaj pentraĵoj kaj skulptaĵoj. Fama estas la preĝejo “Santa Maria degli 
Angioli” konstruita en 1499-a. Ne pretervidinda estas la katedralo “San Lo
renzo", konstruita en  1517-a kun fasado en frurenesanca stilo. Pliaj preĝejoj 
menciindaj estas la barokstila “Madonna di Loreto" kaj “San Rocco" de la  16-a 
jarcento kun freskoj de G. B. Discepoli el Lugano.

Por admiri la pozicion kaj aspekton de la urbo oni povas fari plej diversajn  
ekskursojn. Famaj estas la montoj “San Salvatore" kaj "Monte Bre", ambaŭ 
staras kvazaŭ antaŭ la pordo de Lugano, aŭ kiel gardistoj flanke de la urbo. 
De la supro oni havas belegan elvidon. Ankaŭ ĉiaj rondveturadoj sur la strang
form a lago ĉiam estas ŝatataj. En la proksim eco estas “Monto Lema" aŭ 
"Monto Generoso", ambaŭ donas ne priskribeblan bildon de Ia pejzaĝo kaj 
ĉarma regiono. Dum la bela vetero kuŝas antaŭ vi la tuta ĉeno de la alpaj 
m ontoj. Pli ol kvardek ekskurseblecoj ekzistas nur en la plej proksim a regiono. 
Mi certe ne povas priskribi ĉiujn, do iru, vidu kaj admiru m em , Lugano valo
ras vian viziton.

José Cerezo Pérez

Reeldonitaj libroj
Denove je la dispono de esperantistoj de hispana lingvo: 
GRAMATICA Y VOCABULARIO DE ESPERANTO de J. Brenton. 
¿SABE V. ESPERANTO? de S. Hess.
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HISPANA LIRIKO
José de Espronceda (1808-1842) naskiĝ is en A lm endralejo  (B ada joz) ka j fa 

riĝis elstara figuro  de la rom antika  skolo. E n  la num ero  de m ajo-junio 1971 de  
nia bulteno pub lik iĝ is lia fa m a  Pirata kanto. N u n  ni aperigas alian popularan  
poem on de Espronceda. E n  la traduko  n i tenis n in  al la m e tr ika  ka j prozodia  
aranĝoj de la originalo, do ankaŭ al la a lterno de pura j r im oj ka j rim oidoj 
kun asonancoj.

K O Z A K A  K A N T O

Ĥ O R O
H ura, kozakoj de la stepo, hura! 
E ŭropon riĉan havas ni i e  m an’.
N i sternos ĝiajn ro to jn  por la korvoj, 
la kam po jn  kovros ruĝa sangobano

Hura! Galopu, filoj de I’ nebuloj!
Galopu, sage flugu al batal’.
Fekundan teron tie m astras uloj 
pro lukso molaj, virinecaj jam.
Palacoj, kampoj, domoj kun ĝardeno 
brilegas, ravas en la transa ter’.
La inoj ŝajnas nimfoj el Edeno, 
la suno lumas en safir-ĉiel’.

H ura, kozakoj de la stepo, hura!

Al ni plezurojn, kaj al ni la oron.
Ni ĝuos je  la suno kaj kampar’.
Soldatoj tie havas virinkoron, 
la reĝoj sin koruptas en avar’.
Atentu! Ili fuĝas kaŝi monon!
Rigardu! Ili ploras kiel in ’!
Hura, galopu! Batu ĉiun homon  
la hufoj de I’ ĉevaloj dum la ir’.

H ura, kozako j de la stepo, hura!

Kaprice regos ni per niaj leĝoj, 
kasteloj luksaj estos nia dom ’.
La sceptroj kaj la kronoj de la reĝoj 
kiel ludiloj kuŝos en la k o i’.
Hura, galopu! Amu sen kontrolo!
La belulinoj, plenaj de dezir’, 
sin prem os arde al kozaka kolo, 
ĉar estas ĉiam  ĉarm a la venkint’.

H ura, kozako j de la stepo, hura!

La landojn de Eŭropo ni disŝiros, 
kiel inteston ŝiras la  panter’.
Per sango niajn vestojn ni traŝmiros, 
ke ili ruĝu kiel reĝ-mantel’.
Por niaj rajdobestoj ni destinos 
salonojn, kie pompas brila luks’.
Cent sklavoj sian kapon trem e klinos, 
se la okulojn ni m ovetos nur.

H ura, kozako j de la  stepo, hura!

Alrajdu vi, kozakoj, en lavango,
kiel nubegoj nigraj en konfuz’.
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Senbride spronu, kun avid’ al sango.
Antaŭen vi, kun arda, blinda pus’.
Sub kovro de nebulo, senhezite 
tum ulte iru, kiel uragan’.
Im itu glacipecojn, kiuj glite 
kaskadas sur dekliva rok-amas’.

Hura, kozakoj de la stepo, hura!
Niaj prapatroj iam migre iris, 
alvenis al riĉega m etropol’, 
je superbrila suno ili miris, 
je domoj el kristalo kaj el or’.
Travadis ili la riveron Tibro, 
la m ondo tiam  mutis de horor’.
Aŭdiĝis flustra, melodia vibro: 
feino lulis ilin al la glor’.

Hura, kozakoj de la stepo, hura!
Cu vi ne sentas, ke la lancoj tremas, 
avidaj, en la manoj, murdi jam?
Cu vi ne vidas, ke vizioj venas 
gratuli nin pro nia venka m ari’?
La ŝildon de I’ eŭropaj regionoj 
ni jam  renversis, rompis ĝis detru’:
Polujon, kies gloro kaj blazonoj 
turniĝis je ruino, sango, funa'.

Hura, kozakoj de la stepo, hura!
La polojn per katenoj ni kunligis, 
la gajon polan ŝanĝis al sufer’.
En sang’ ilia, ilin  ni dronigis: 
mizera fin’ al ties glora tem p’.
Hura, kozakoj! Famon al aŭdaca!
Ni baldaŭ frontos gentojn el Eŭrop’.
Ĉevaloj niaj per la h u i’ senlaca 
profunde vundos en ilia korp’.

Hura, kozakoj de la stepo, hura!
Ce ĉiu piko de la lanco nuda, 
ĉe ĉiu movo en batal-duel’, 
la sangan pecon de viando kruda 
vi sentos pulsi bole sub la  sei’.
Sed poste, en  la  luksaj katedraloj, 
por m anĝi ni sidigos ĉe altar’.
G issate drinkos ni e l vin-pokaloj, 
satiĝos ni per blanka, m ola pan’.

Hura, kozakoj de la stepo, hura!
Niaj patrinoj vidos, ke n i trenos 
Eŭropon al mizera servutec', 
kaj kun ĝojego ili al ni venos, 
ĉar ĉiu fii’ ilia estos reĝ’.
Kaj niaj idoj niajn farojn konos, 
heredos ili sceptrojn de Eŭrop’.
Cevalon, lancon tamen tuj disponos, 
aliajn tronojn krude rulos for.

Hura, kozakoj de la stepo, hura!
Eŭropon riĉan havas ni ĉe man’.
N i sternos ĝiajn rotojn por la korvoj, 
la kampojn kovros ruĝa sangobano

Trad. Fernando de Diego
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N I A J  G R U P O J

ALICANTE

La 16-an de decem bro kunsid is nia  
Grupo por festi la  tagon  de n ia  M ajstro.

Dudek geedzaj paroj in ter kiuj tro
viĝis la respondecu loj de la  lok a  E s
traro, ariĝis je  la  10-a vespere en  res
toracio  de n ia  p itoresk a  strando. Men
ciinde estas ke in ter la  kunm anĝantoj 
troviĝis niaj tre aktivaj kaj tre  en tu 
ziasm aj sam ideanoj D-ro Pedro S ignes, 
de B enidorm , kaj S-ro José Pastor, de 
N ovelda, akom panataj de siaj respek
tivaj edzinoj; hom oj kaj urboj sur kiuj 
ni faras ilu ziajn  p lanojn  por nia verda  
sem ado.

Antaŭ, dum , kaj p o st la  vesperm an
ĝo la eto so  es tis  vere esperantisteca. 
Oni babilis pri la  in terna sta to  de n ia  
Grupo; pri p lej m em orindaj anekdotoj 
de la ĵus ok azin ta  X X X Ia K ongreso de 
E speranto en  n ia  urbo, kaj on i faris 
pozitivajn  p rojek tojn  por ĉeesti la  
X X X Il-an , en  V igo.

Je la fino, la  landa Prezidanto de H is
pana Esperanto-A ŭroro, kaj Vic-prezi
danto de n ia  Grupo, S-ro Cazorla, per  
elokventaj paroloj sin  turn is a l la  ĉees
tantaro re liefigante la  sign ifon  de n ia  
kunveno. Li in citis  per trafaj argum en
toj al la  p lej o fta  uzado d e E speranto  
en  niaj rondoj, kaj kuraĝigis ĉiu jn  par
topreni la  kongreson  en  V igo.

La kunsidon  ferm is la  Prezidanto de 
la  Grupo, S-ro Canet, k iu  dankinte al 
la  eksterurbaj kaj urbaj gesam ideanoj 
pro ilia  ĉee s to  g losis n ian  kolektiĝon  
farante paralelon  kun la unua Espe- 
ranto-K ongreso en  B ou logn e sur Mer, 
citan te vorto jn  de n ia  M ajstro en  "La 
Verda Standardo": tie , k iel ĉ i tie , sen  
eksteraj bom b asto j de p o litika  aŭ eko
nom ia influo; sen  partopreno de repre
zentantoj de la  gazetaro kaj sen  b rilo  
de luksaj vesto j kun  im ponaj ordenoj, 
kunvenis sinceraj hom oj kun sam a  
sento  kaj sam a an im o ĉar... "kristanoj, 
hebreoj aŭ  m ahom etanoj, n i ĉiuj de 
Dio estas f i lo j . . .”

Ambaŭ oratoroj e s tis  varm e kaj am i
ke aplaŭdataj.

M. L. Serna
E straro d e la  G rupo E speran tista  d e  
Alicante, e lek tita  en  la  G enerala K un
sido okazinta  la  9-an de Februaro 1972

Prezidanto: E nrique M artinez Cerdá.
V icprezidanto: M iguel Cazorla.
Sekretariino: C onchita V erdú Diez.

K asisto: Enrique M arco Cebrián.
M em broj: R odolfo C anet M arin, Ma

nuel López Serna, M iguel M anteca  
López.

CALELLA DE LA COSTA

Kun granda en tuziasm o on i kom en
cis E speranto-kurson en  K ultura Sek
cio  de “C ooperativa La A m istad ”; ĝi 
okazas lunde kaj ĵaŭd e de la  9-a ĝ is la
10-a vespere, gvidate d e P roi. P astro  
José M.a C laram unt Sch . P.

Okaze de la  inaŭguro d e la  kurso, 
la  3-an de februaro on i organizis spe
cialan  aranĝon dum  k iu  on i in form is  
pri E speranto, kaj en  k iu  on i prezen tis  
eksp ozic ion  d e esperan taĵoj. La pub li
ko m ontris grandan in tereson  pri E s
p eran to  kaj la  m ovado.

La esperantistoj de C alella  fond is  
novan Grupon de E speranto, k ies sid e
jo  estas en  “C ooperativa La A m istad”, 
str. Ig lesia , 207, CALELLA DE LA 
COSTA (B arcelona). N i aŭguras gran
dan sukceson  por la ĵu s fond ita  Gru
po, ĉar ni konas la  sindonem on  kaj ka
pablon  de niaj tieaj sam ideanoj.

MIERES

K iel ĉiujare, en  la sid ejo  de la  Grupo 
E sperantista  de M ieres, “Casa de la  
Juventud” kom enciĝ is kurso de E spe
ranto.

La inaŭguro de la  kurso ok azis la  
29-an de novem bro. P ost inaŭguraj vor
toj de la  Prezidanto d e la  Grupo, on i 
p rojek ciis d iversajn  film ojn ; in ter  ili 
m eritis specia lan  aten ton  tiuj p ri la  
H ispanaj K ongresoj d e E speran to  en  
V alencia (1964) kaj en  P alencia  (1965).

La kurso okazas lunde, m erkrede  
kaj vendrede de la  8-a ĝ is la  9-a v es
pere.

SABADELL

C entro de E speranto SABADELL: 
G enerala kaj E ksterord inara  

K unvenoj 1972
Per sa lu tparoladeto  de la  Prezidanto, 

S-ro L. Puig kom enciĝis la  G enerala  
K unveno de 1972.

Laŭ la  tagordo kaj p o st legado kaj 
aprobo d e la  antaŭa protoko lo  la  su bs
krib in to  p arole analizis la  laboron  dum  
la  p asin ta  jaro, e l k iu  m enciinda  esta s  
la jenaj faktoj:

La trad icia aŭ parola kurso kaj la  
kurso per korespondado. N ia  kunla-
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boro en  la 13a Barcelona-Provinco E s
p eran tista  R enkontiĝo okazinta en  San  
Cugat del V allés kaj nia ĉeesto  al 31* 
H ispana K ongreso de E speranto en  
Alicante. — N ia soc ie ta  festo  en  la  m o
nato februaro. —  La O m aĝo-festo al 
niaj kunsocietanoj Ge-roj Criach m oti
ve de ilia  translok iĝo  al B arcelona. — 
La aĉeto  de m algranda sed  m od em a  
"fluganta” ekspozicio . — F esto  d e Za
m enhof kaj aĉeto  de libroj p ere de 
"R.E.L.A.” k ies va loro  superis la sum on  
de 13.000 pesetoj. —  La regu la  aperi
gado de “Sabadell E sp eran tista”. —  La 
starigo de E speranto  - program o en  
EAJ-20 de Radio Sabadell. —  Fine, nia  
originala  ideo gastig i ekster land ajn  sa
m ideanojn , k iu  h avis tie l grandan eĥon  
tra E sperantujo.

Pri la  ekonom ia  situ acio  on i kons
ta tis  ke elspezoj kaj enspezoj troviĝas 
sam nivele . Oni aprob is b uĝeton  p or la

nuna jaro, k ies kvanto estas 37.000 pe
seto j, e l k iuj, 10.000 p ese to jn  on i des
tinos por propagando kaj a lia jn  10.000 
p eseto jn  por eldonado de "Sabadell 
E sp eran tista”.

Oni anoncis kaj dankis du  donacojn , 
unu de 7.000 p eseto j kaj a lia  de 2.000 
pesetoj faritajn  de du m em broj de n ia  
Societo .

Oni d ecid is p lia ltig i la  m onatan  ko
tizon je  15 pesetoj.

Por la  nuna jaro on i program is kvar  
publikajn  aranĝojn, e l ili u n u  es to s  de 
in ternacia  kategorio. Kaj kunlabori 
okaze de la  In tem a c ia  Jaro d e la  Libro  
kun ĉiuj lokaj kulturaj societo j.

EKSTERORDINARA K U NVENO . La 
nura punkto d e ĉ i tiu  kunveno es tis  
renovigo parta  d e la  estraro  kaj p ost  
propono de kelkaj ĉeestan toj la  ĉesin- 
taj estraranoj ak cep tis denove daŭri en  
siaj respektivaj postenoj, do, la  estraro  
restis  la sam a de la  p asin ta  jaro.

Luis Serrano 
Sekretario

S ocie ta  F esto  1972 de la  C entro  
de E speranto  SABADELL

C iujare, n ia  Centro organizas S ocie
tan F eston , k iun  ni koincid igas kun  la  
karnavala sabato. La nunan jaron  la  
su k ceso  es tis  grandioza ĉar p li o l du
cen t personoj ĝin  ĉeestis .

La fo to  m ontras m om enton  dum  kiu  
S-ro Petro Soler anoncas la  venk intojn  
en la konkurso —vestaĵoj aŭ  m askves
toj de karnavalo— .

VALLADOLID

N ova E straro de “FIDO KAJ E SPE R O ”
La pasin tan  6-an de Februaro, la  

Grupo "Fido kaj Espero" de V alladolid  
celebris sian  jaran generalan  kunsidon.

P ost la legado de la raporto  pri la  
laboro farita  kaj, pri kies ĉefaj eventoj 
ni jam  in form is siatem pe pere de BO
LETIN, la k ontoristo  legis la  kontojn  
de la  pasin ta  jaro 1971a. La ĉeestan taro  
unuanim e, aprobis ĉion.

S ek ve on i elek tis la  jenan  estraron:
Prezidanto: G onzalo C astañón Mar

cos.
V icprezidanto: A ntonio G am boa Sán

chez.
Sekretario: Luis H ernández Garcia.
V icsekretario: Carlos C astañón Ada

lia.
K asisto: M auro López N alda.
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K ontoristo: F rancisco C astañón Mar
c o s .

M em broj: Luis M artin  H errero, Da
tivo  B lanco  S eco , Juan A ntonio  Satur
nino.
,' Okupos la  p ostenon  de B ib lio tek isto , 
Jacinto U rueña Antón.

La nova estraro  havas m ultegajn  
ideojn  por in ten sig i la  v ivon  de la  
Grupo kaj esperas, kun la  h elp o  d e la  
geanoj, realigi ilin.

L. Hernández
ZARAGOZA

GENERALA K U NSIDO  DE  
"FRATECO”

La 6-an de februaro ok azis la  G ene
rala K unsido de "Frateco” sub prezido  
de ĝia P rezidanto D-ro M iguel Sancho  
Izquierdo.

P ost p lenum o de la  laŭstatu taj for
m alaĵoj on i p ritak tis la  k on siston  de la  
nova estraro. K vankam  ĉiu j estraranoj 
kiuj devis ĉ e s i e s tis  u nuanim e propo
n itaj por reelek to , on i k onsid eris la  in
tereson  renovigi la estraron , k ies kon
s is to  por la  jaro 1972 esta s jene:

Prezidanto: Dro. M iguel Sancho Iz
quierdo.

V icprezidanto: V ictor O rtiz Gratal.
Sekretario: José M artinez M artinez.
V icsekretario: C oncepción  M edina.
K asisto: E m ilio  Pérez Jim eno.
V ickasisto: Enrique Navarro.
K ontisto: M anuel R om ero Góm ez.
V ickontisto: H erm in ia Gil Alvarez.
M em broj: Luis Ferrer, M iguel Mira- 

vé, M.a Pilar E steban , José Luis López.
Tuj sekve, on i pritrak tis la  aranĝojn  

organizotajn  dum  la kuranta jaro, pri 
kiui sia tem p e n i in form os en  BO
LETIN.

VALENCIA INFORMAS

B ugarra es ta s  p itoresk a  vilaĝo, kun preskaŭ  5.000 loĝantoj, k iu  situ as p li 
o l kvindek k ilom etrojn  de V alencia, en  kruta in term onto , ĉe  k ies b azo  fluas, 
rapide, la  rivero Turia. E n ĝi ek zistas junulara grupo, gvidata de R am ón D iago, 
studento en  V alencia, fervora esperantisto , k iu  lernas la  lingvon  en  la kurso  
gvidata de Dro. H errero. Li d iskon igis esperan tism on  inter siaj kunuloj, kaj li 
disdonis kelkajn  gram atikojn  kaj vortaretojn .

Car la e to so  en  Bugarra estas tre favora, Dro. H errero, p asin tan  12-an de 
M arto, sin  turnis tien , kaj, en  la aŭditorio  de m unicipa  korporacio, preleg is  
pri E speranto, ĝiaj ce loj, atingaĵoj kaj praktikaj avantaĝoj, an taŭ  preskaŭ  
cen to  da a ten tem aj gejunuloj, k iuj, aprobe, alprenis la  d issem itan  tem aron .

Car la en tuziasm o d e la  tieaj gejunuloj esta s granda, on i p ovas esperi ke, 
en  baldaŭa eston to , esto s  v ig la  esperantista  m ovado en  la bela  m ontara, river
borda Bugarra.

IMITINDA EKZEMPLO

P asintan  10-an de m arto, okazis en  Parizo, en la  H osp italo  Saint Louis, 
D erm atologia  R enkontiĝo, sub la prezido d e P roi. D ebos, k iu  gv id is la  foru
m on. Tie, h ispan a d ocento  de la  Fakultato  de M edicino de V alencia , D ro. J. Ca- 
lap, prezen tis in teresan  kom unikaĵon  pri "A ntaŭkancera K ondilom atozo".

K rom  la  m ed icina  in tereso , la  in terveno  de Dro. Calap re lie fig is la  ĥ aosan  
nom enklaturon  d e la  derm opatioj, kaj, tia l, li p roponis, k un  favora  akcepto, 
ke oni reguligu  ĝin, per esperanta term inaro, pro la  m alprecizeco de la  latina.

Dro. Calap, help ota  de Dro. H errero, estro  de la  D erm atologia  K liniko de la  
H osp ita lo  de la  Ruĝa K ruco de V alencia, esta s  preta entrepreni la  taskon , k io  
estas vere im itinda  de aliaj fakuloj.
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a n  SEMAJNO DE INTERNACIA AM IK TO  e

VALLADOLID

U nuafoje en  la  v ivo  de la  Valladolid-a esperan tista  societo , n i ce lebris la  
S em ajnon  de In tem a c ia  A m ikeco, ne unu tagon  k iel okazis ĝ is la  la sta  jaro, sed  
dum  la tuta sem ajno .

La lundon 21-a de Februaro j e  la  8a vespere kaj en  la  granda sa lon o  de la  
sid ejo  de la  soc ieto , la  m ultenom bra ĉeestan taro  —kelkaj n eesp era n tis to j—  
aŭ sku ltis d iskojn  de la  serio  “Cu v i parolas E sperante?” gravuritajn  en  Pollan
do, kun la  voĉoj de la  geparolistoj de R adio  V arsovio. P er ili n i p ovis konstati 
kiam aniere E speranto  e s ta s  taŭga  por ordinara vivo.

M ardon, je  la  sam a h o ro  kaj en  sam a loko , P astro M oisés D ueñas, m isiis to , 
preleg is h ispane pri "LA VERA AMIKECO". La P rezidanto d e  la  G rupo pre
zen tis a l la  geĉeestan to j la  prelegonton , kaj donacis a l li, n om e de la  Societo , 
gram atikon  d e E speranto, de S o ler  kaj vortaron  “L exicón Sopeña". La prele; 
ganto dankinte la  donacon, kom encis la  d isertacion  menciante^ k iel en  N ovaj 
H ebridoj k ie li laboris, li devis uzi tri lingvojn  ĉiu tage, m algraŭ  la  fak to  k e  li 
ne ŝa tis  id iom ojn , kaj re liefis  k iel E speranto es ta s  aŭ p li b on e povas e s ti taŭga  
kiel in ternacia in terkom prenilo . Li aldiris: "La am ikeco esta s n e d oni ion , sed  
doni sin  m em  kaj nur poste , k iam  ni am ik iĝos kun ĉiu j, efek tive don i, Por 
atingi tion  estas n ecese  ekkoni la  hom ojn, ĉar n i n e povas am i tion , k io  estas  
nekonata al ni. Li d iris ke por atingi am ikecon  n i devas respekti la  kutim ojn  
kaj m orojn  de la  a liaj, kaj ke pro erarego d e m isiis to j kaj konkeristoj Ia pra
kulturoj de tiuj popoloj e s ta s  en  m ortdanĝero. P ost s ia  in teresa  prelego  on i 
projekciis d iversajn  lu m bildojn  pri la  pejzaĝo  kaj kutim oj de la  loĝan taro  de 
Novaj H ebridoj (O ceanio) k iujn  kom entis la  p releg in to . Al la  nom bra ĉeestan 
taro la aranĝo p laĉis m ultege.

M erkredon, denove ni aŭskultis d iskojn , sed  ĉ ifo je  gravuritajn  en  Francujo.
Ĵaŭdon, la ĉeestan taro  p ovis aŭskulti d iskojn  e l Svedujo, kiuj laŭ  m ia  op in io  

ne esta s su fiĉe bonaj, pro sia  nebona prononcado.
V endredon, ni aŭsku ltis d iversajn  d iskojn  p rezentitajn  k iel en  la  antaŭaj 

tagoj, de S-ro G am boa.
Sabaton, kun p lenplena  salono, okazis la anoncita  esperantlingva prelego  

de S-ro B enito  Calvo, k iu  ven is speciale el Palencia, k ie li loĝas, p or  ferm i la  
farojn  de la Sem ajno. Unue S-ro C astañón prezen tis la  prelegonton  kaj dankis 
lin  pro lia akcepto ven i al n ia urbo por prelegi. S-ro Calvo kom encis dankante  
al Ia Grupo pro la  invito  kaj prelegis p ri "AKTUALAJ PROBLEMOJ KIUJ  
MALEBLIGAS LA AM IKECON”. Per lia  prelego  ni p ovis vid i k iel la  am o kaj 
la paco ne regas en  Eŭropo, nek  en  Azio, nek  en A friko, k.t.p. M enciante la  
tito lon  de nia Grupo "FIDO KAJ ESPER O ”, li d iris ke ĉiu jn  m ilito jn  okazigas  
la  m anko de tiuj v irtoj, ankaŭ kaŭzas ilin  la  m anko ne nur de nutraĵoj, sed  
ankaŭ de klereco; kaj ankaŭ la m alam o. K ontraŭe per F ido kaj E spero  on i 
atingas am ikecon. S-ro Calvo citis, por pruvi tion, kelkajn  ekzem plojn  e l la  B ib lio . 
Li fin is dirante ke nur p lenum ante la  D ian O rdonon “A m u unu la a lian  k iel 
vin mem " ni a tingos am ikecon . Sekvis m algranda in terparolado kaj ĉiuj var
m ege aplaŭdis S-ron Calvo. La sam ideanaro translok iĝ is a l a lia  ĉam b ro por  
gustum i "hispanan vinon", d onaco  de la  Grupo.

Fine, la  d im anĉon, dudekkvin  personoj, esperan tisto j kaj ne, kun iĝis en  frata  
kaj am ikeca m anĝado.

L. Hernández
ZARAGOZA

D iversm aniere o n i okazigis ĉi-jare en  “F ran teco” la  S em ajn on  d e In tem a c ia  
A m ikeco. K rom  la  in terŝan ĝo  de salutoj kaj bondeziroj kun enlandaj kaj ek s
terlandaj sam ideanoj kaj organizaĵoj, kelkaj F ratecanoj preleg is p ri la  kon
cep to  d e la  am ikeco  d e la  vid-punktoj socia , p sikologia  kaj h istoria.

S-ro M iguel M iravé paro lis  p ri E speranto en  ties  rila to  kun  la  am ikeco  kaj 
asertis, ke la term inoj “sam id ean o” kaj "am iko” esta s tre  sim ilaj kaj ke, por
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fortik igi la  koherecon  d e la E speranta m ovado, n i devas ĉiam  klopodi konduti 
sam ideaneco.

S-ro E nrique N avarro diris siaparte, ke dum  kelkaj teorioj, doktrinoj kaj 
sistem oj p arolas abstrakte kaj ĝenerale pri la am ikeco  kaj Ia in terpopola  har
m onio, nur E speranto funkcias k iel in stru m ento  "praktika” en  la  solidariĝo de 
la  hom oj de la  tu ta  m ondo. Li a ten tig is pri la  paradokso k uŝanta  en  la  fakto , 
ke oni o fte  nom as n in  revuloj kaj fantaziu loj, tam en la fruktoj de n ia  laboro  
estas p lej pozitive realaj kaj palpeblaj.

La lastan  tagon  oni aŭskultis d iskojn  kun E sperantaj kanzonoj el diversaj 
partoj de la  m ondo, kaj on i trinkis g lason  da vino, tostan te  je  la  am ikeco in ter  
ĉiuj esperan tistoj kaj je  la so lidareco in ter ĉiuj rasoj kaj popoloj de la  m ondo.

La H ispana T urism a E speranto-Sekcio in terŝanĝis p lurajn  sa lu tkartojn  kun  
diverslandaj geam ikoj.

Inter Ia salu toj ricevitaj m eritas specialan  m encion  tiu  de la  Esperanto- 
S ocie to  d e Ĉikago, kun proklam o en angla kaj esperanta lingvoj de la  U rbestro  
de Ĉikago, p er  kiu  li deklaras la periodon  de februaro 21-28, SEMAJNO DE  
INTERNACIA AMIKECO EN  ĈIKAGO, koincide kun la tu tm onda kam panjo  
starigita  de la  U niversala Esperanto-A socio.

2 4 a K O N G R E S O  D E I. F. E. F.

O kazonta de Ia 6a ĝis la 12a de m ajo  1972 en  Lugano

Provizora program o:
K iel ku tim e, ja  in teresa  estas la provizora program o prezen tita  de la  Loka  

K ongresa K om itato.
A kcepto de kongresanoj kaj In terkona V espero okazos la  6-an.
Dum  la  sekvantaj tagoj, p ost la  S olen a  Inaŭguro d e la  K ongreso, krom  la  

laborkunsidoj fare de Ia K om itato kaj K om isionoj, la  P lenakunsido d e la  Fe
deracio kaj Fakaj prelegoj; okazos d iversaj aranĝoj por ĉ ies  gu stoj kaj ek s
kursoj: D iservo, K oncerto , In ternacia  B alo , F olk lora V espero, Film oj-Prezen- 
tado ... Junulara tago, en  kiu  okazos P iedp ilk ludo kaj aliaj junularaj aranĝoj, 
finan te p er  Junulara vespero.

In ter la  ek sk ursoj, krom  faka ek sk urso  al C hiasso, nova varstacio , aŭ  al 
B ellizona, ^efriparejo, e s ta s  program itaj ekskursoj a l “M onte G eneroso", R ond
veturado ŝip e  su r  lago de Lugano kaj tu ttaga ek sk urso  al T rafdom o Luzern kun  
ŝipveturado Flŭelen-Luzern.

E n Luzern ok azos la  fino  de la K ongreso.

E b los p lilon g ig i Ia restadon  en  Lugano. Oni povas p eri restadon  ankaŭ  en  
Luzern. N iaj tieaj sam ideanoj eĉ  p retas organizi m algrandan program on se  
m ontriĝos su fiĉe  da in tereso .

A liĝiloj e s ta s  haveblaj ĉe  H ispana E speranto F ervojista  A socio, str . R onda  
San  A ntonio, 46-50, 2.°, 4.a, Barcelona-11.

José Cerezo Pérez

FOIRO DE M ILANO

N i r icev is tre  belan , p lurkoloran afiŝon , k iu  tek sta s jene: “ju n a  en  Ia d ina
m iko m atu ra  en  la  sperto . 50 jaroj de la  FOIRO DE MILANO, 14-an - 25-an de 
aprilo  1972”.
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IOM PRI LA FRANCA-HISPANA 

ESPERANTISTA RENKONTIĜO

Sendube la regiono d e I’ B éarn  estas  
unu el Ia plej altiraj lokoj de Francu- 
jo; la  naturo kom pleze m odelis ĝ in  per  
ridetanta pejzaĝo, k iu  sam tem p e aspek
tas trankvile m ajesta . B elegaj vilaĝoj 
m eze de abunda f  rondaro, kaj, k ie  la  
m oroj estas p lene respektataj; m alno
vaj preĝejoj de la  X Ia kaj X IIa jarcen
toj; grandioza m ontara  m urego k ies  
pintoj siluetiĝas en  la lazuro... K antan
taj torentoj en siaj ŝtonaj flu ejo j... Tio 
esta s la  Béarn.

Pau, ĝ ia  ĉefurbo es ta s  turism a centro  
en  tiu  regiono k iu  s itu as 60 km . prok
sim e al H ispanujo; vere alloga urbo en

kiu harm onie kuniĝas la  p ostsign oj de  
glora p asin to  kun plej m od em aj rea
laĵoj. T iu esta s la  urbo k ie francaj kaj 
hispanaj esperan tistoj kunvenos por  
p asig i du tagojn  en  frata kunvivado.

La program o organizita e s ta s  ja  in
teresa , kaj la  reganta en tuziasm o estas  
garantio  de sukceso.

K rom  la  O ficiala A kcepto d e la  kun
venantoj en  la  U rbodom o d e Pau, di
m anĉon  m atene; sam an tagon, vespere  
okazos ankaŭ O ficiala A kcepto en  la  
U rbodom o de A ccous, fare d e  la  vila- 
ĝestroj de la V alo d ’ Aspe.

Tre in teresa  tiu  v iz ito  tra la  V alo  d' 
Aspe, im presa  pro  sia  natura beleco; 
la pureco de la  aero d iven igas ĝiajn  
verdajn  va lojn  en  plej ŝatata  restadejo  
por la  naturam ikoj. A ltegaj p intoj; ĉia
m aj neĝoj; surm ontaj lago j... kaj, tra  
la  valo  elstaras la  diversaj v ilaĝoj, k iuj 
k onsistigas la  loĝantaron de Ia V alo  d' 
Aspe, k ie oni povas praktik i p lej d iver
sajn  sportojn .

Manvi N. de Gastón

IN TERESA  INFORMO: Pro neatendi
taj kaŭzoj, on i devis ŝanĝi la  daton  de  
la  R enkontiĝo. K iel n i anoncas en  ĉ i tiu  
num ero  de BO LETIN, ĝi ok azos la
13-an kaj 14-an d e M ajo 1972.

V alo d ’ Aspe. A ccous
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LIBROSERVO
HISPANA ESPERANTO-FEDERACIO  

ZARAGOZA

~  R ESU M EN  D E CUENTAS DE LIBROSERVO DE H .E.F. - 1971

Pesetas
C obrado d e  libros, e te .................................................................................................  133.982,—
Pagado de libros, e te ....................................................................................................  107.774,—

Beneficie .........................................................................  26.208,—
G astos generales según  nota  p resen tada .................................................... 3.460,—

Beneficio líquido ........................................................  22.748,—

CUENTAS GENERALES DE LIBROSERVO DE H.E.F.

Pesetas
V alor ex isten te  en  libros en 31 de d iciem bre de 1970. 55.340,—
A déducir 5 % del b en efic io  líquido de 1970 que pasó  

a la  F undación  co n  arreglo al p un to  3 del articulo 3.°,
titu lo  II  d e su s E sta tu to s .......................................................  1.000,—  54.340,—

In gresado en  1971 p or ven ta  de libros tra ídos d e V alen
cia  en  1965 a l ser  trasladado L ibroservo a Zaragoza ......................  278,—

B eneficio  líq u id o  1971 ......................................................................  22.748,—
A deducir 5 %, que p a sa  a la  Fundación  .............................  1.137,—  21.611,—

Valor existente en libros y Caja ......................  76.229,—

Zaragoza a 31 d e d iciem bre d e 1971. 
Inés Gastón

E X IST E N C IA S D E LIBROSERVO DE H .E.F. EN  31 -12-1971

V alor en  com p ra d e libros, etc., ex isten tes , sa lvo  e. u  o ....................  75.928,—
En Caja .............................................................................................................................. 301,—

“Activo" existente ....................................................... 76.229,—

V alor en  ven ta, aproxim ado, de libros ex isten tes traídos de V alen- 
; c ia  en  1965, al ser  trasladado L ibroservo a Zaragoza .................  2.486,—

Zaragoza a 31 de d iciem bre de 1971. 
Inés Gastón

ELDONA-FAKO
H ISPANA ESPERANTO-FEDERACIO  

ZARAGOZA

R ESUM EN  D E CUENTAS DE LA ELDONA-FAKO DE H.E.F. - 1971

Pesetas
Capital a  am ortizar ... ........................................................................................  4.672,—

INGRESADO: Pesetas
Por ven ta  d e m a t e r ia l ...............................................................  13.842,—

GASTADO:
M aterial d iverso  según  nota  presen tad a ........................  892,— 12.950,—

Saldo en favor de la Eldona Fako ................. 8.278,—
Zaragoza a 31 de d iciem bre de 1971. 

Inés Gastón
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C O M E N T A R  I OQu^-
LIBROSERVO

Es esta  la  ú ltim a  vez que incluyo el serv ic io  de venta d e libros en  com en
tario, ya  que a partir de las cuentas del año q ue acabam os de em pezar no  
seré yo quien haya  de presen tarlas. En realidad  acerca d e "libroservo", com o  
decía  e l año pasado no h ace fa lta  com entario , p u esto  que las cu en tas presen 
tadas dan idea del norm al fun cion am ien to  d el m ism o. E sperem os q ue n i e l 
franqueo, n i lo s m ed ios de transporte de libros sigan  subiendo.

Ahora, cu an do d esp ués d e s ie te  años a l fren te de " libroservo” m e desp ido  
d e vosotros, qu iero  agradeceros vuestra  com p rensión  y  colaboración , a  la  vez  
que m e ofrezco a tod os con  e l deseo  de seros ú til.

ELDONA FAKO
El resu ltado  de la  labor realizada por e s ta  sección  se  refleja  en  la s  cuentas. 

Por lo  tanto, h oy  puedo anunciaros que y a  ten em os nuevas in sign ias. H ubiera  
querido haberlas p u esto  a vu estra  d isposición  en  e l pasado  año, p ero  a ú ltim a  
hora no fue posib le.

Mi agradecim ien to  para los am igos que en  e l año 1971 respondieron  a  m i 
llam am ien to  adquiriendo lib ritos de lo s  ed itad os por H .E.F. H em os em pezado  
el Año In ternacional del Libro. ¿N o habéis p en sado  que es  una b uena ocasión  
para enviar a vu estros corresponsales un  ejem p lar d e cualquiera de e llo s?  Y ... 
¿Por qué no, de lo s  tres? Lo m ism o en  L ibroservo que en  la  E ldona Fako los  
ten éis a  vuestra  d isposición , y  estad  seguros de que a l recib irlos, o s  lo  agra
decerán.

B O L E T I N
C om o redactor-responsable de BOLETIN quiero una vez m ás m an ifestar m i 

gratitud  a cuantos han  colaborado en la  rev ista  enviando artícu los e  in form a
ción . R ep ito  lo  que d ije  e l añ o  pasado: BO LETIN debe servir com o  lazo  de 
u nión  en tre los esp eran tistas, p or tanto , tod a  n o tic ia  acerca  d e la  v id a  d e  n ues
tros G rupos es de gran in terés para todos.

Puedo deciros que e s te  año en  e l que varios d e lo s  Grupos han  en v iad o  m ás  
regularm ente la  in form ación , en  varias ocasion es h e recib id o  cartas —y tam 
b ién  del extranjero—  felic itand o  por la  activ idad  d e n uestros G rupos.

Aun cuando seguram ente los que a s is tis te is  a la  Junta General d e la  F ede
ración  que se  ce lebró  durante e l C ongreso en  A licante, ya  con océis la  notic ia , 
quiero in form ar a  lo s  q ue no  asistieron , de que e l p asad o  año, a l ten er que  
eleg ir  nueva D irectiva  en  la  S ecc ión  d e p ub lic idad  —pequeñas em p resas, pu
b licacion es varias—  d e S ind icatos, fue eleg id a  —por votación — n u estra  rev ista  
BOLETIN, m ejor d ich o  su  represen tante para form ar p arte d e la  D irectiva. 
H a sid o  una sa tisfacc ión  el com probar en  e l concepto  q u e se  nos tien e y  la 
estim a  que por el E speran to  sienten  en  Zaragoza.

Por ú ltim o  vu elvo  a agradecer a todos su  co laboración  y  en  esp ecia l a  don  
Salvador Gumá, de R eus, y  a  don Fernando D e D iego, de Zaragoza, p or  su  
valiosa  ayuda.

Inés Gastón

Esperanto-insignoj stelform aj, p inglaj kaj butonaj, u nu o ............ 18,—  ptoj.
Esperanto-insignoj rondaj, pinglaj kaj butona!, unuo ........................  20,— ptoj.

M endoj kaj pago ĉe Inés G astón, P aseo M arina M oreno, 35, 4.° dcha. Zaragoza.
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CERTAMEN LITERARIO

La A grupación Cultural LA TOSCA, en  colaboración  con  las C orporaciones 
y E n tidad es loca les ha organizado un Certam en Literario con  m otivo  de las 
BODAS D E  PLATA de su portavoz m ensual LA TOSCA.

E ntre las E ntidades que han otorgado prem ios para d icho Certam en, figura  
el G rupo E speran tista  de Moyá.

E l PREMIO ESPERANTO-GRUPO MOYA está  dotado con  1.000 p tas. y  el 
tem a para concursar a él es e l siguiente: “EN  LOS TIEM POS ACTUALES 
NECESIDAD DE UN IDIOMA INTERNACIONAL”.

H ay otros cuatro  Prem ios d otados con  la  m ism a cantidad , de otras cuatro  
E ntidades de Moyá; dos P rem ios dotados con  2.500 p tas. cada uno d el E xce
len tísim o  A yuntam iento de M oyá, y un Prem io extraord inario  dotado con  
3.000 p tas. in stitu id o  por e l Sr. D irector de LA TOSCA.

E l p lazo de p resen tación  de los trabajos, que deberán ir redactados en  len
gua caste llan a  o catalana, finalizará e l i i  de m ayo próxim o. Pueden so licitar  
las B A SE S DEL CERTAMEN a la  R edacción  de BOLETIN: Inés G astón, Paseo  
de M arina M oreno, 35, 4.° dcha. ZARAGOZA.

EXCURSION TURISTICA A VIGO CON MOTIVO DEL 32 CONGRESO 

ESPAÑOL DE ESPERANTO

La S ecc ión  E speran tista  E spañola  de T urism o en  co laboración  con  la  D ele
gación  d e "VIAJES MELIA” en  Zaragoza, ha organizado la  sigu ien te excursión  
con  v is ita  a Portugal.
17- 7-72 ZARAGOZA - SORIA - VALLADOLID

Por la  m añana sa lida  de Zaragoza en  autopullm an h acia  V alladolid , 
con  deten ción  en  SORIA para alm orzar. Por la  tarde con tinu ación  de 
v ia je  a  VALLADOLID. Cena y  a lo jam ien to  en  e l h ote l.

18- 7-72 VALLADOLID - BRAGANZA - OPORTO
VALLADOLID. D esayuno en  e l h ote l. Salida h acia  P ortugal. A lm uerzo  
en  BRAGANZA. Por la  tarde se  continuará v ia je  a  OPORTO. Cena y  
a lojam ien to  en  e l h otel.

19- 7-72 OPORTO. P ensión  com p leta  en  el h ote l. Día libre para v isitar  la  ciudad.
20- 7-72 OPORTO-VIGO

OPORTO. D esayuno en  e l h ote l. S a lid a  hacia  VIGO. A lm uerzo, cena  
y  a lojam ien to  en  e l h ote l.

21- 7-72
a l  VIGO. P ensiones com p letas en  e l h ote l. D ías lib res para a s is tir  a  las

25- 7-72 sesion es del C ongreso E spañol d e E speranto.
26- 7-72 V IG O -P O N F E R R A D A -PALENCIA

VIGO. D esayuno en  e l h otel. Salida h acia  Palencia. A lm uerzo en  PON- 
FERRADA. Por la  tarde continuación  de v iaje  a PALENCIA. Cena y  
a lojam ien to  en  el h otel.

27- 7-72 PALENCIA - SORIA - ZARAGOZA
PALENCIA. D esayuno en  e l h otel. S a lid a  hacia Zaragoza. A lm uerzo en  
SORIA. Por la  tarde con tinu ación  de v iaje para llegar a Zaragoza al 
anochecer.

P recio de la excursión  por persona en  h abitación  doble con  baño. 8.465 ptas.
In form es e inscripción  en la  Sección  E sperantista  E spañola  de Turism o, 

Inés G astón, P aseo M arina M oreno, 35, 4.°, Zaragoza.
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5 7 -a  U N IV E R S A L A  K O N G R E S O  D E E S P E R A N T O
de la 29a-7 ĝ is la  5a-8 1972

Kiel anoncite , ankaŭ ĉijare, la  H ispana Turism a E speranto-Sekcio  en  kunla
boro kun la  D elegacio  de “V iajes M ELIA” en  Zaragoza organizas kom unan voja
ĝon al Portland (O regon), okaze de la  57a U niversala K ongreso de E speranto. 
Car la partopreno en  la  K ongreso estas bona okazo p or v iziti a lia jn  u rbojn  de tiu  
in teresa  lando, ni organizis jenan ekskurson, k ies program o esta s ja  alloga:
25- 7-72 — M A D R ID -N E W  YORK

Je la IIa m atene, forveturo de M adrid a l N ew  Y ork, per reaktor-aviadilo.
Je la  13,40 (Ioka horo) alveno al la  flughaveno John F. K ennedy.
Translokigo de la  flughaveno al la  h ote lo  en N ew  York. Loĝado.

26- 7-72 ĝis 28-7-72 — NEW  YORK 
M atenm anĝo kaj loĝad o en  la  hotelo.
Dum  la m ateno de la 26a, okazos kom una vizito  al tiu  grandega urbo tra T im es 

Square, G reenw ich  V illage, la  B ow ery, C hinatown, vera ĉina urbo en  la  koro de 
M anhattan; W all S treet, la k onstru aĵo  sid ejo  de la  U nuiĝintaj N acio j, Park Ave
nue, Centro R ockefeller , k onstru aĵo  E m pire S tate; on i v izitos la  "Centro C ivico” 
tra  la kom ercaj kaj m ara d istrik toj; fin e  v iz ito  al la  statuo de la  Libereco.
29-7-72 — NEW  YORK -PORTLAND . , ri ,

P ost la  m atenm anĝo  en  la  hotelo , translok igo  de la  h ote lo  a l la  flughaveno. 
Je la  IIa h . forveturo de N ew  York al Portland per reaktor-aviadilo.
Je la  15,12 h. alveno. T ranslokigo de la flughaveno al la  h o te lo  en  Portland. 

Loĝado.
30-7-72 ĝ is  4-8-72 — PORTLAND

M atenm anĝo kaj loĝado en  la hotelo .
5- 8-72 —  PORTLAND - SAN FRANCISCO

M atenm anĝo en  la  hote lo .
T ranslokigo de la  h o te lo  a l la flughaveno.
Je la 17a h. forveturo de Portland al San  F rancisco per reaktor-aviadilo.
Je la  18,36 h . alveno. Translokigo de la  flughaveno al la  h o te lo  en  San  Fran

cisco . Loĝado.
6- 8-72 ĝis 8-8-72 — SAN FRANCISCO

M atenm anĝo kaj loĝado en  la  hotelo.
Dum  la m ateno de la  6a, okazos kom una v izito  al la  urbo; sp ecia le  oni vizi

to s  China-town, ĝ iajn  ekzotikajn  vendejojn  Jackson Square kaj Telegraph H ill, 
de k ie oni p ovas adm iri la  urbon. V ido de la  F isherm an^  W harf (K ajo de la  
f iŝk ap tisto ).
9- 8-72 —  SAN  FRANCISCO -W ASHINGTON

M atenm anĝo en  la  hote lo , translok igo de la  h ote lo  al la flughaveno.
Je la  9a h. forveturo  de San F rancisco al W ashington per reaktor-aviadilo.
Je la 17,04 h. alveno. Translokigo de la  flughaveno al la h ote lo  en  W ashing

ton. Loĝado.
1 0 -  8 -7 2

M atenm anĝo en  la  hote lo . Dum  la m ateno  kom una vizito; tra  la rivero Poto- 
m ae por v id i la  b elegajn  dom ojn  de G eorgetow n, poste , on i d aŭrigos al Alexan- 
dria, urbo, k ie n ask iĝ is Jorge W ashington. Oni v iz ito s Mt. V ernon  kaj ĝiaj de
ponitaĵojn, k iuj e lm on tras la kutim ojn  de la epoko de W ashington.
11- 8-72 — W ASHINGTON - NEW  Y O R K -M ADRID

M atenm anĝo en  la hotelo . T ranslokigo de la  h ote lo  al la  flughaveno. 
F orveturo de W ashington je  la IIa h., a lveno al N ew  York je  la  12a h. kaj je 

la  2 0  h . forveturo  de N ew  York al M adrid per reaktor-aviadilo.
12- 8-72 —  Je la  7,30 h. a lveno al M adrid.

Prezo de la  vo jaĝo  p o  persono, loĝad o en H oteloj de Ia kategorio:
en  d u lita  ĉam bro kun b a n ĉ a m b r o ...................................................... 57.180 ptoj.
en u nu lita  ĉam bro kun b a n ĉ a m b r o .................................................... 64.770 ptoj.

Por atingi tiu jn  prezojn  oni bezonas la partoprenon de m in im um e 20 personoj. 
Ci tiuj prezoj estas provizoraj, kaj ĉiuj eblaj ŝanĝoj m od ifos ilin. Ŝ ajn as ke 

la prezoj e s to s  rabatitaj.
Inform ojn: Ce H.T.E.S.; Inés G astón P.0 Marina M oreno, 35, 4.° dcha. Zaragoza.
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F R A N C A -H IS P A N A  E SP E R A N T IS T A  R E N K O N T IĜ O
O rganizita de niaj francaj 

p erantista  renkontiĝo, okazos 
m ajo 1972.

gesam ideanoj la  ĉijara franca-hispana  
en Pau (Francujo) la 13-an kaj 14-an

Inform as:

es
tie

En Francujo: En H ispanujo:
S-ro Jacques D ecobert H.T.E.S. ĉe  Inés Gastón

64 - A C C O U S P.0 M arina M oreno, 35
Z A R A G O Z A

B A R C E L O N A -P R O V IN C A  E S P E R A N T IS T A  R E N K O N T IĜ O

O kazonta en  R id is  del Fai la  18-an de jun io  1972 
Provizora Program o  

R enkontiĝo ĉe la Parofieja Placo.
M eso kun pred iko en E speranto fare de Pastro C laram unt Sch. P. 

kaj Pastro C asanoves C.M.F. en  la loka Parohejo.
Inaŭguro de strato  "Dro. Z am enhof”.
En loka lernejo , teatra prezentado en E speranto, fare de la  junulara  

trupo de Centro de E speranto Sabadell.
P rezentado de surstrata  E speranto-ekspozicio.
K unm anĝado en  loka restoracio.
Inform as: Centro de E speranto Sabadell, Gral. M ola, 99, SABADELL 

(B arcelona).

5 7 a U N IV E R S A L A  K O N G R E S O  D E  E S P E R A N T O

O kazonta en  Portland (O regon) de la  29a, 7 ĝ is la 5a, 8, 1972 
Sub la A lta P rotektado de G overnor Tom  McCall 

E stro  de la  ŝ ta to  O regon
Unua b u lten o  kun a liĝ ilo  estas senpage riceveb la  ĉe la k onstanta adre

so  de la K ongreso, ĉe la  peranto, S-ro R am ón M olerá, C efdelegito  de UEA 
en  H ispanujo, str. Santa Joaquina, 13, MOYA (B arcelona), kaj ĉe la  H is
pana E speranto-F ederacio S ta tistik o  (22 februaro 1972).

E ntute 572 aliĝintoj el 37 landoj (e l H ispanujo 12).

“ G R E S IL L O N ‘ ‘ D U D E K -J A R A  - 1972
Fondinto: H. M icard - D irektoro: P. Babin  

Program oj dum  la som ero:
2 /7 -2 3 /7 :  K ulturaj E sperantistaj S em ajnoj: Tri diversgradaj kursoj -

E kzam enoj D iversaj aktivecoj kaj d istraĵoj - E kskursoj. 
INFANA INTERNACIA RENKONTIGO  

2 3 /7 -  6/8: In ternacia  D usem ajna Periodo “DUDEKJARA DATREVE
N O ”. La ĉefaj internaciaj E. A socioj debatos p ri dudekjara  
p oresperanta aktiveco. Prelegoj - D iskutoj - D istraĵoj - E ks
kursoj.

6 /8 -2 7 /8 :  S tudsem ajnoj: D iversgradaj kursoj - Ekzam enoj - D iversaj 
aktivecoj kaj d istraĵoj - E kskursoj.

27/8 -10/9: K ulturo kaj Ripozo: Kursoj - K onversacioj - D istraĵoj - E ks
kursoj.

Inform oj: Ce La E sperantista  K ulturdom o, F-49-BAUGE, Francujo.

T1P C. BO LOIK,'REINA FABIOLA, 7.-ZARAGOZA D. L. Z .-375 -63


